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هب بالقنا  هاگداد  مکح  قبط  ینانمس  رهش  ییاهب  دنورهش  ناییانف  اسینا  اناره –  یرازگربخ 
.دش موکحم  یریزعت  سبح  هام  لاس و ۴   ۴

، ناریا رد  رشب  قوقح  نالاعف  هعومجم  یربخ  ناگرا  اناره ، نارگشرازگ  عالطا  هب  انب 
دنورهش ناییانف  اسینا  لامکلا ، نیع  یضاق  تسایر  هب  نانمس  بالقنا  هاگداد  مکح  قبط 

یریزعت سبح  هام  لاس و ۴  هب ۴  ییاهب  نیئآ  هب  داقتعا  غیلبت و  ماهتا  هب  روبزم  رهش  ییاهب 
.دش موکحم 

تحت نانمس  تاعالطا  هرادا  فرط  زا  تساهتدم  ناییانف  اسینا  هداوناخ  تسا  رکذ  لباق 
هس تیموکحم  ندنارذگ  لاح  رد  یناقیا  کمایس  مان  هب  هدربمان  رسمه  دنراد و  رارق  راشف 

هدیدرگ پملپ  زین  هدربمان  بسک  لحم  هکیلاح  رد  دشاب  یم  نانمس  نادنز  رد  دوخ  هلاس 
.تسا

نیوا نادنز  زا  هلاس  هس  تیموکحم  ندرک  یرپس  زا  سپ  یگزات  هب  ناییانف )  ) یناوضر ابهص  مان  هب  اسینا  ردام  هک  تسیلاحرد  نیا 
.تسا هدش  دازآ 

هرادا نارومام  طسوت  دنجریب  فسوخ  یاتسور  رد  لبق  زور  دنچ  هک  ییاهب  هلاس  درمریپ ٨۵  یعخن  نیسح  دمحم  دوش  یم  یروادای 
.دشاب یم  ناییانف )  ) یناوضر ابهص  ییاد  دش  ریگتسد  دنجریب  تاعالطا 

: شرازگ نیا  رد  هدش  ضقن  یقوقح  داروم  یسررب 

هدیقع نتشاد  فرص  هب  ناوت  یمن  ار  سک  چیه  تسا و  عونمم  دیاقع  شیتفت   : یمالسا یروهمج  یساسا  نوناق  لصا ٢٣ 
.داد رارق  هذخاوم  ضرعت و  دروم  یا 

هفاخا تمحازم  دروم  شدیاقع  تبسانمب  ناوت  یمن  ار  سکچیه   : یسایس یندم و  قوقح  یللملا  نیب  قاثیم  هدام ١٩  دنب ١ 
.داد رارق 

صحفت و یدازآ  لماش  قح  نیا  .دراد  نایب  یدازآ  قح  سک  ره   : یسایس یندم و  قوقح  یللملا  نیب  قاثیم  هدام ١٩  دنب ٢ 
ای پاچ  ای  هتشون  تروصب  ای  ًاهافش  هاوخ  تادح  رس  هب  هجوت  نودب  لیبق  ره  زا  راکفا  تاعالطا و  هعاشا  لیصحت و 

.دشاب یم  دوخ  باختنا  هب  رگید  هلیسو  ره  هب  ای  یرنه  تروصب 
قح نیا  دوش : دنم  هرهب نید  نادجو و  هشیدنا ، یدازآ  زا  دراد  قح  یصخش  ره   : رشب قوقح  یناهج  هیمالعا  هدام ١٨ 

یارجا اه و  تدابع ینید ، شزومآ  بلاق  رد  داقتعا ، ای  نید  راهظا  یدازآ  نینچمه  داقتعا و  ای  نید  رییغت  یدازآ  مزلتسم 
.تسا یمومع  ای  یصوصخ  روط  هب  یعمج ، تروص  هب  ای  ییاهنت  هب  ینید  مسارم  اه و  نییآ

.دراد نایب  هدیقع و  یدازآ  قح  یدرف  ره   : رشب قوقح  یناهج  هیمالعا  هدام ١٩ 
قح نیا  .دراد  بهذم  نادجو و  رکف ، یدازآ  قح  سک  ره   : یسایس یندم و  قوقح  یللملا  نیب  قاثیم  هدام ١٨  دنب ١ 

هاوخ دوخ ، تادقتعم  ای  بهذم  زاربا  یدازآ  نینچمه  دوخ ، باختنا  هب  تادقتعم  ای  بهذم  کی  لوبق  ای  نتشاد  یدازآ  لماش 
.دشاب یم  یبهذم  تامیلعت  لامعا و  بادآ و  یارجا  تادابع و  رد  افخ  رد  ای  ینلعروط  هب  هاوخ  یعمج ، ای  یدرف  روطب 
تیوه تیدوجوم و  زا  ینابز : ینید و  یموق ، ای  یلم  یاه  تیلقا هب  قلعتم  صاخشا  هب  طوبرم  هیمالعا  هدام ١  دنب ١ 

تیوه نیا  یاقترا  یارب  ار  طیارش  داجیا  تیامح و  دوخ  یاه  نیمزرس رد  اه  تیلقا ینابز  ینید و  یگنهرف ، یموق ، یلم ،
.دوش قیوشت 

هب قلعتم  صاخشا  ینابز : ینید و  یموق ، ای  یلم  یاه  تیلقا هب  قلعتم  صاخشا  هب  طوبرم  هیمالعا  هدام ٢  دنب ١ و ٢ 
دوخ صاخ  گنهرف  زا  ضیعبت ، زا  لکش  ره  ای  هلخادم و  نودب  هنادازآ و  ینلع ، روط  هب  ناهن و  رد  دنراد  قح  اه  تیلقا

یتروص هب  دنیوگب و  نخس  دوخ  صاخ  نابز  هب  دننک و  لمع  نآ  هب  مالعا و  ار  دوخ  نید  دنوش ، رادروخرب  دنم و  هرهب
1/2

https://www.hra-news.org/2012/hranews/1-11112/


.دننک تکرش  یمومع  یداصتقا و  یعامتجا ، ینید ، یگنهرف ، یگدنز  رد  رثوم 
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